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 نظام الملكية

 المـــــــــــــال واقســــــــــــامه
 الملكية ترد دائما على المال  -

 تعريف المال :
 لوقت الحاجة .  ادخارهيميل اليه الطبع ويمكن  ما  -1

 ** ويرد على هذا التعريف اعتراضان : 

 : يميل اليه طبع االنسان ومع هذا فهو مال مثل السموم واالدوية المرة  تعافه النفس وال ان من االشياء ما االول 

 : يمكن ادخاره على نحو تبقى معه منفعته كما هي ومع هذا فهو من االموال قطعا كالخضروات  ال ان من االشياء ما الثاني
 ونحوها . 

 
 اسم لغير االدمي خلق لمصالح االدمي ويمكن احرازه والتصرف فيه على وجه االختيار    -2
 يمكن حيازته واالنتفاع به على وجه معتاد .   كل ما  -3

 ** وهذا التعريف يدل على ان مالية الشيء تتحقق اذا توافر فيه أمران :         

 : امكان حيازته  االول 

 : امكان االنتفاع به .  الثاني 
 

 يأتي :  ** ويترتب على هذا التعريف ما        
 نور القمر (  –) ضوء الشمس  يعتبر ماال وان كنا ننتفع به فعال نتمكن من حيازته ال ال ما -1

 
 الحقوق والمنافع : 

 ان االشياء المادية التي يمكن احرازها واالنتفاع بها تعتبر ماال . 
 

 س : ولكن هل الحقوق تعتبر ماال مثل حق الشرب وحق الحضانة ؟؟ 
 

 المنافع كسكن الدار ولبس الثياب واستعمال السيارة وركوب الدابة ال ايضا التعتبر ما ال: المال : المنفعة + الحيازة الحنفية 
 تعتبر ماال . 

 تقبل الحيازة واالدخار ألنها أعراض ال الحاجة ، والمنافع اليمكن احرازه وحيازته وادخاره لوقت  ان المال ما استدلوا على : ** 
يمكن  تكون ماال ، فهي قبل ان تحدث معدومة والمعدومة ليس بمال ، وبعد حدوثها ال تبقى زمانين ، فال يمكن احرازها وبالتالي ال

 يمكن احرازه ال يسمى ماال احرازها وما ال

 ايضا  المنافع كسكن الدار ولبس الثياب واستعمال السيارة وركوب الدابة تعتبر ماال  تعتبر ماال .  : المال = المنفعة الجمهور 
ان المال مخلوق لصالح االدمي والمنافع ايضا ، وبأن االعيان انما تصير ماال باعتبار االنتفاع بها ألن االنتفاع بها  احتجوا :** 

فالمنافع  ، يكون اال ماال الشرع أجاز ان تكون المنافع مهرا ، والمهر الايضا ان يكون ماال ،  ينتفع به ال ود فما الهو المقص
 اذن من االموال

 ان منافع المغصوب غير مضمونة عند الحنيفة ومضمونة عند غيرهم .يترتب على الخالف بين الحنيفة والجمهور : 
 
 
 

 تقسيمات المال : 
 يقسم المال الى ثالثة أقسام باعتبارات مختلفة :  -

  مال متقوم ، مال غير متقوم (  لهبالنظر الى حماية  الشارع (  : 

  ) بالنظر الى استقراره وعدم تحوله :  ) عقار ، منقول 

  ) بالنظر الى تماثل أجزائه وآحاده :  ) مثلي ، قيمي 
 

 المتقوم وغير المتقوم :  - أ
 

 يترتب على قسمة المال الى متقوم وغير متقوم : -
 عليه الضمان . من أتلف مال الغير وجب -1
 المال المتقوم هو الذي تصح فيه التصرفات من بيع وهبة واجارة . -2
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 العقار والمنقول :  -ب -
 .  ) عند جميع الفقهاء ( هو ماال يمكن نقله بحال من االحوال وليس ذاك اال االرض العقار : -
 .  ) وهذا عند االحناف ( ء تغيرت هيأته عند النقل او لم تتغير يمكن نقله وتحويله من مكان الى مكان سوا ما المنقول : -

منقول  وعلى هذا  فالشجر والبناء  امكن نقله مع بقاء هيئته وصورته دون تغير ، فان تغيرت فهو عقار ال هو ما المالكية : عند
 يعتبران من العقار .

 :فائدة تقسيم المال الى عقار ومنقول تظهر في االحكام التالية  -
 الشفعة تجري في العقار دون المنقول . -1
 يجوز للوصي على الصغار أن يبيع ما يملكون من منقول حسب ما يراه من وجوه المصلحة . -2
 عند بيع أموال المدين وفاء لدينه يبدأ بالمنقول أوال فان لم يف يبيع العقار  . -3

  المثلي والقيمي : -ج
 

يعتمد به مع وجود نظائره في االسواق . هذا النوع يقدر  أو آحاده أو مع تفاوت يسير التفاوت بين اجزائه  هو ماال المال المثلي :
 عادة بالوزن ، أو بالكيل أو بالعدد 

االغنام  –االبل  –الحيوانات  –يتسامح به عادة ) الدور  مثل له في االسواق أو له نظير ولكن بتفاوت كبير ال هو ماال المال القيمي :
 .( الكتب المخطوطة  -مة  االحجار الكري –
 يترتب على هذه القسمة أمور منها : -
 المثلي يثبت دينا في الذمة ، بخالف القيمي فانه ال يثبت دينا في الذمة . -1 -
 الضمان في اتالف المثلي يكون بمثله  ، وفي القيمي يكون بقيمته . -

 الفصل الثاني : الملك أو الملكية
 

)الصغر  اختصاص بالشيء يمكن صاحبه شرعا من االنفراد باالنتفاع به والتصرف فيه عند عدم المانع الشرعي تعريف الملك :
 . الصغير والمجنون يعتبر مالك إذا زال المانع والجنون(

 
 الملك أعم من المال عند الحنيفة . -
 ما يقبل الملك من االموال وما ال يقبله : -

 جميعا ، وهي المخصصة للمنافع العامة كالطرق العامة واالنهار العظيمة و الجسور . كاألموال التي يتعلق بها حق الناس -1
 االموال الموقوفة ال تقبل التملك . -2
 أموال الدولة كاألرض االميرية ) أراضي البلدية ( فهي ال تصلح للتملك . -3

 
 

 انواع الملك : 
 ملك ناقص . -2ملك تام            -1 

 يرد على ذات الشيء ومنفعته معا .  التام :
 مايرد على احدهما فقط ، أي : ملك ذات الشيء ) رقبته ( فقط ، أو ملك منفعته فقط .  الناقص :
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 المبحث األول : الملك الناقص :
 الملك الناقص ثالثة انواع : 

 ملك العين فقط  -1
 ملك منفعة فقط يكون معه حق االنتفاع شخصيا .  -2
 ملك منفعة يكون معه حق االنتفاع عينيا وهو حق االرتفاق .  -3

 أوال : ) ملك العين فقط ( : 
 صاحب العمارة يملك العين فقط وال يملك المنفعة بسبب االجارة . -
 وناقصة دائما .أن ملكية العين فقط هي ملكية دائمة وتنتهي دائما الى ملكية تامة ، اما ملكية المنافع فقط فإنها تكون مؤقتة دائما  -
 خصائص هذا النوع من الملك :  -

 ان مالك العين ليس له أن ينتفع بها مدة تعلق حق المنتفع بها . -1
 كما أنه ليس أن يتصرف فيها تصرفا مضرا بمالك المنفعة . -2
 اذا مات مالك العين تورث عنه . -3
 اذا أتلفها ضمن قيمة المنفعة لمالكها . -4

 ع الشخصي ( : ثانيا : ملك المنفعة ) حق االنتفا
 المستأجر في شغف العمارة . -
ذهب األحناف إلى انه ال فرق في الوصية بين ملك المنفعة أحق االنتفاع الشخصي فبمكان أما م المسجد أن يستفيد أو يأجرها  -

 ويأخذ قيمة االجارة .
واذا قال حق االنتفاع الشخصي يستفيد  ذهب المالكية الى أنه اذا قال في الوصية ملك المنفعة فله أن يستفيد بنفسه أو باإلجارة -

 بنفسه فقط .
 وقصر اسم حق االنتفاع , فحق االنتفاع عند هؤالء الفقهاء من قبيل االباحة ال من قبيل ملك المنفعة خالفا للحنيفة . -

 
 الفرق بين الملك واالباحة :

بسبب االذان له باالنتفاع ويكون هذا االذن من مالك الشي , كما لو اذن المالك لشخص  االباحة فهي حق يثبت لالنسان -1 -
 بالركوب معه في سيارته أو بالمبيت في بيته او بقراءة كتابه .

 يكون االذن عاما للجميع فيما هو مخصص للمنافع العامة كالطرق العامة واالنهار العظام والجسور . -2 -
 لشرع لحديث )) الناس شركاء في ثالثة : في الماء والكأل والنار (( .قد يكون االذن بحكم ا -3 -

 اسباب ملك المنفعة : 
 ملك المنفعة يستفاد بأحد االسباب االتية :  -

  وهي تمليك المنفعة بعوض اإلجارة : -1
خالفا لمن رأى انه  ، تفيد تمليك المنفعة للمستعير على رأي جمهور االحناف وهي تبرع بالمنفعة دون عوض : باإلعارة -2

 اباحة .
 المنفعه بنفسه وان يملكها لغيره وكالهما يفيد ملك المنفعة ، وللموقوف عليه او الموصى له ان يستوفي  بالوقف والوصية : -3

  يختص ملك المنفعة أو حق االنتفاع الشخصي بجملة أحكام منها : -
 قبوله التقييد بل يقيد ابتداء بالزمان والمكان والصفة . -1
جريان االرث في هذا النوع من الملك فال ينتقل ملك المنفعة أو حق االنتفاع الى الغير عن طريق االرث وهذا  عدم -2

 عند الحنفية .
 يجب تسليم العين الى مالك المنفعة ليستوفيها على الوجه الجائر له . -3
ا اذا كان انتفاعه بعوض فأن نفقة العين على مالك المنفعة نفقات العين التي ينتفع بها اذا كان انتفاعه بها بالمجان ، أم -4

 تكون على مالكها .
 رد العين الى مالكها بعد انتهاء حق االنتفاع اذا طلبها منه . -5

 انتهاء حق االنتفاع الشخصي بأمور : -
 بوفاة المنتفع وهذا عند االحناف . -1
 وفاة مالك العين وهذا على رأي االحناف  . -2
 انتهاء مدة االنتفاع . -3
 العين المنتفع بها أو تعيبت بغيب يتعذر معه االنتفاع بها كما لو تهدمت الدار المستأجرة .اذا هلكت  -4
 

 .  تسمى هذه الحقوق ) حقوق االرتفاق (حق االنتفاع العيني : 
 هذا النوع الثاني من ملك المنفعة .  -

 . لمنفعة عقار آخر مملوك لمن ال يملك العقار األول وهو حق مقرر على عقار
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 : النصيب المستحق من الماء أو نوبة االنتفاع بالماء لسقي الشجر والزرع . حق الشرب أوال:
 
 والمياه بالنسبة لهذا الحق تنقسم الى ثالثة أقسام :  -
 العظام مثل دجله والفرات والترع التي تشقها الدولة وتنشئها للنفع العام  كاألنهارملك ألحد عليها  مياه المجاري العامة التي ال -1
 يثبت فيه حق الشفاء والزراعة والثمار . حكمه : -
 
 :  ) ماء االبار ( ماء المجاري والترع والعيون واالبار التي أنشأها صاحب االرض في أرضه -2

 . وال يثبت فيها حق الشرب للزروع والثمار  يثبت فيها حق الشفاءحكمه : 
 (: العمارةالماء المحرز في االواني واالنابيب والصهاريج والحياض )ماء الخزان في  -3

 ال يثبت فيه حق الشفاء وال الزرع وال الثمار .حكمه :
 

 حق المجرى ثانيا:
 حق اجراء الماء في ارض الغير إليصاله الى األرض المراد سقيها .وهذا الحق تابع لحق الشرب ومعناه: 

 المسيل:حق  ثالثا:
معناه : حق صرف الماء الزائد عن الحاجة أو غير الصالح بأرساله في مجرى على سطح االرض أو في أنابيب حتى يصل الى 

 مستودعه .
 حق المرور رابعا:

 الطريق السريع .
 حق التعلي خامساً:

ال يباع استقالل عند الحنفية ألنه ليس بمال وانما يباع ضمن علو بناؤه قائم فعال , ويجوز بيعه مستقال عند غير الحنفية  حق التعلي
 كالمالكية والحنابلة بل وحتى اذا لم يكن هناك بناء ال أعلى وال أسفل .

 حق التعلي يصح عند المالكية والحنابلة . -
 حق الجوار سادساً:

 .يقصد به الجوار الجانبي   
 ضرر وال ضرار "  يضر بملك جاره ضررا بينا فاحشا ، قال النبي :" ال يفعل في ملكه ما على كل جار أن ال

فاذا فعل شيئا مما ذكرنا منع منه واجبر على تركه واذا ترتب على فعله ضرر ضمنه وهذا على راي مالك ومتأخري الحنفية  -
اذا ما كانوا يقيدون الجار في التصرف بملكه بقيود الزامية قضائية وانما تركوا له الحرية في التصرف بملكه  بخالف متقدميهم

 كما هو مقتضى الملكية التامة اعتمادا منهم على يقظة ضميره ووازعه الديني والتزاما بوصايا الشريعة بالجار .
 أسباب ثبوت ملكية حقوق االرتفاق : 

 مثل االنهار . الشركة العامة :-1
 البئر في المزرعة ) حق الشرب وحق الشفاء (مثل اشتراطها في عقد معاوضة :  -2
 القديم يترك على قدمه . التقادم : -3
 

 الفرق بين حق االرتفاق وحق االنتفاع الشخصي :
 حق االرتفاق يقرر لعقار أي يثبت لمصلحة العقار يمسى ) المرتفق ( أو العقار المخدوم . -
 حق االنتفاع الشخصي فإنه مقرر لشخص أي يثبت لمصلحة شخص وينتفع به على هذا االساس .أما  -
حق االرتفاق يقرر دائما على عقار يسمى العقار الخادم أما حق االنتفاع الشخصي فإنه قد يتعلق بعقار كما في وقف العقار وقد  -

 يتعلق بمنقول كما في اعارة كتاب أو اجارة السيارة .
االرتفاق دائم غير مؤقت فال يزول بتغير مالك العقار كما أن العقار المرتفق به يبقى محمال بهذا الحق , أما حق االنتفاع حق  -

 الشخصي فهو دائما مؤقت الى أجل محدود .
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 المبحث الثاني : الملك التام
 ملك العين فقط أو ملك المنفعة فقط .هو ملك رقبة الشيء ومنفعته معا ، والملك الناقص : هو و:  الملك التام

 خصائص الملك التام :  
 .حق الملك غير موقوت بزمن معين ينتهي بانتهائه أوال:
 .للمالك حق االستعمال واالستغالل والتصرف فيما يملكه  ثانيا:
 ليس على المالك ضمان الشيء المملوك له إذا اتلفه هو . ثالثا:

 طبيعة حق الملكية : -
: ) وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ( , قال االمام القرطبي : )) مما جعلكم مستخلفين فيه (( دليل على قوله تعالى  -1

 أن أصل الملك هلل سبحانه وان العبد ليس له في اال التصرف .
د كراهية الشريعة تكديس االموال بأيدي فئة قليلة وعدم تداولها بين الناس الفقراء لما يترتب على ذلك من مفاس -2

واضرار ولهذا قسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما افاء هللا عليه من أموال  ) بني النضير ( على المهاجرين 
, كما أن في تحديد  الفقراء دون االنصار عدا فقيرين منهم تحقيقا لقوله تعالى )) ما أفاء هللا على رسوله .... ((

 د واحدة أو ايه ي قليلة .أنصبة الورثة تفتيتا للثروة ومنعا لتكديسها بي
 قوله تعالى : ) وال تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل هللا لكم قياما (  -3

 
 قيود حق الملكية :  -

 فيما يخص اثبات حق الملك . -1
 فاذا ثبت الملك ألنسان بناء على سبب شرعي فله أن يتصرف فيه وينميه على الوجه المشروع . -2
جبرا عن صاحبها تحقيقا للنفع العام أو دفعا للضرر بعد دفع التعويض العادل ان الشريعة تبيح نزع الملكية ولو  -3

 للمالك .
 وفيما يخص الحقوق المفروضة في المال المملوك أوجبت الشريعة فيه حق الزكاة . -4

 
 أسباب الملك التام

 يترتب عليها , وقد ذكرها الفقهاء وهي :  أربعةللملك التام أسباب 
 االستيالء على المال المباح  -1
 العقود الناقلة للملكية  -2
 الميراث . -3
 الشفعة . -4

 لفة فتقسم الى تقسيمات مختلفة :وهذه االسباب قد ينظر اليها باعتبارات مخت
 أوال : أسباب اختيارية وأسباب جبرية :

 . الستيالء على المال المباحمثل  االسباب االختيارية : .1
 الميراث . . مثل :االسباب الجبرية : .2

 ثانيا : من أسباب الملكية منها ماهو منشئ ومنها ماهو ناقل لها .
 االستيالء على المال المباح .مثل المنشئ لها : -1
 الميراث .مثل الناقل للملكية : -2

اليه  أسباب فعلية وقوليه , وأسباب تتحقق بال دخل من الشخص المالك أو الشخص المنقولةوتنقسم أسباب الملكية الى ثالثا : 
 : الملكية

 هي االستيالء على المال المباح ، الفعلية : .1
 تحقق بالعقود والشفعة . :  القولية .2
 .مثل الميراث:دون فعل أو قول  اسباب تتحقق .3

 
 حيازة الشي المباح ووضع اليد عليه ويتميز هذا السبب :: أوال : االستيالء على االموال المباحة 

 منشى للملكية . -1 -
 ال قولي  .سبب فعلي  -2 -
 مختص باألموال المباحة ال المملوكة . -3 -

 
 واالستيالء على االموال المباحة يتنوع بتنوع المال نفسه نظرا لطبيعته , وانواعه :  -

   االستيالء على المعادن والكنوز .                   -3(    الطويلةاالستيالء على الكأل)األعشاب(واآلجام )األشجار  -2الصيد      -1
 )ليست ملك ألحد(احياء االرض الموات -4
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 (( الصيد :  1)) 
 في الهواء .في الماء أو بطيرانه  يراد به  : الحيوان الممتنع عن االنسان بفراره في الغابات أو بغوصه

 .ويشترط في الصيد ليكون سبب للملك أن يتحقق به االستيالء , واالستيالء إما حقيقي وإما حكمي   -
ال يشترط فيه نية الصيد , اذا فر الصيد من المصيدة فهو على ملك صاحب المصيدة على رأي االحناف االستيالء الحقيقي : -1

 والشافعية وذهب االمام مالك الى االستانس . 
 الحكمي االستيالءشروط  االستيالء الحكمي :-2

 .يحتاج لنية الصيد -1
 معدة للصيد. اآللةأن تكون  -2

 . حقيقي استيالءالحكمي  االستيالءأن يتبع -3    
 

 (( الكأل واآلجام :  2)) 
, فان كانت االرض غير مملوكة فهو على االباحة , وان كانت مملوكة فهو على االباحة هو الحشائش التي تنبت في االرض  الكأل :

 أيضا ان لم يتعهده صاحب االرض بالسقي ونحوه من وسائل االنبات .
الكأل اذا كان في االرض غير المملوكة فمباح للجميع واما اذا كان في االرض المملوكة فيها خالف بين االحناف وابو عبيده  -

 القاسمي .
 الكأل هي التي فيها خالف . -
 يحتج ابن سالم لقوله : )) ال يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكأل (( وما ذهب اليه هذا االمام هو ما نرجحه . -

 
 , األجام اذا كان في ارض مملوكه للجميع , واذا كان مملوكه لصاحب االرض تكون باالتفاق . هي االشجار الملتفة جام :األ
 (( المعادن والكنوز :  3))  

 
 احكام المعادن : 

 المعادن ثالثة انواع :  -
 معادن جامده صلبه تقبل الطرق والسحب ) ذهب وفضة ( .  -1
 تقبل الطرق والسحب ) الماس وياقوت ( .  معادن صلبة ال -2
 معادن سائلة ) الزئبق والبترول ( .  -3

 اختلف الفقهاء في حكم هذه المعادن :  -3
 ( المالكية :  1) 
 . تعتبر هذه المعادن ملكا لعموم المسلمين أي للدولة  -
 ( الحنفية :  2) 
 تعتبر هذه المعادن الجميع للصاحب االرض . -
 الرأيين االوليين :( رأي ثالث بين  3) 
 إن كانت األرض غير مملوكة فالجميع للدوله. رأي الشافعية والحنابلة 

 .البترول  فللدولة المعدن سائالً  وإن كانكان المعدن جامداً فلصاحب األرض ,  فإن وإن كانت األرض مملوكه
 بين المعادن الجامدة والسائلة  : -
 رض بجميع أجزائها وطبقاتها والمعدن الجامد يعتبر جزء منها .تكون لمالك االرض ألنه ملك االفاألولى  -1
أما المعادن السائلة كالقار والنفط في المذهب الحنبلي رأيان اظهرهما ال تملك لقول النبي صلى هللا عليه وسلم )) الناس شركاء  -2

 في ثالثة : في الماء والكأل والنار ((
 عبدالكريم زيدان رجح رأي المالكية . -
 أما معادن البحر كاللؤلؤ والمرجان فعند أبي يوسف ومن وافقه فيها لخمس بيت المال , واما عند ابي حنيفة انما هي لواجدها . 

 
 الكنز :  -
 االنسان في باطن االرض من ذهب وفضة ونحوهما .  ما دفنهالكنز : هو  -
 وهو نوعان :  -
  ( الكنز الجاهلي : 2( الكنز االسالمي :   )  1) 
 

وهو مافيه عالمة أو داللة على أنه دفن بعد االسالم كأن تكون عليه كتابات اسالمية كآية من قرآن أو الكنز االسالمي :  -1
 تاريخ اسالمي أو اسم الرسول صلى هللا عليه وسلم .

 باقي على ملك صاحبه االصلي وحكمه حكم المال الضائع أي اللقطة وعلى واجده أن يعرفه .حكمه : 
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الجاهلي : وهو ما فيه عالمة أو داللة على انه دفن قبل االسالم كما لو وجدت عليه صورة وثن أو اسم حاكم من الكنز  -2
 حكامهم أو عرف ذلك بدليل معقول .

حكمه : فيه خمس لبيت المال ) بيت مال المسلمين ( أما الباقي فقال البعض انه لواجده سواء اكان في أرض مملوكة أو 
وقال فريق آخر من الفقهاء انما يكون الباقي لواجده اذا وجده في أرض غير مملوكة فان كان قد وجده في غير مملوكة , 

 أرض مملوكة لغيره فال شيء له وال لمالك االرض الحالي .
 

 (( إحياء االرض الموات :  4)) 
 

 .هي االرض غير المملوكة ألحد , األرض الموات التي تملك باإلحياء
 التعريف  :يترتب على هذا  -

 االرض المملوكة ال تكون مواتا . -1
 االرض الداخلة في العمران ال تكون مواتا . -2
 االرض المنتفع بها بأي وجه من وجوه االنتفاع ال تكون مواتا . -3
 أما بعد االرض عن العمران فهذا شرط عند بعض الفقهاء . -4

جاء مطلقا غير مقيد بصفة معينة  فاألحياءتة فهي له بل بأحياء االرض كما جاء في الحديث الشريف  : )) من أحيا ارضا مي -
 وما لم يحدده الشرع أو يعينه يصار في تعيينه الى العرف (( .

 ثالث سنوات ( :  يعطيك صالحية) ** التحجير
جاء مطلقا غير مقيد بصفة معينة وما لم يحدده  فاألحياءما روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم : )) من أحيا ارضا ميتة فهي له 

 الشرع أو يعينه يصار في تعيينه الى العرف (( .
, بمعنى ان غيره  باألحياءولكن هنا نتساءل هنا هل يعتبر حق المتحجر في امهاله هذه المدة حقا مانعا للغير من تملك االرض  -

لى انه حق أولوية في االحياء ال يكسب ملكا وتبقى االرض لمن يحييها لو أحياها فعال لم يملكها ؟ رأيان للفقهاء : ذهب رأي ا
فعال سواء أكان المحي هو المتحجر أم غيره , وعلى هذا الرأي الشافعي وبعض الحنابلة والحنفية , وذهب فريق آخر الى أن 

لملكية االحياء ال التحجير , وحجة في هذه المدة ألن حق المتحجر في االول ان سبب امن قبل الغير  باألحياءاالرض ال تملك 
)) من أحيا ارضا ميتة فهي له فاألحياء جاء مطلقا غير مقيد بصفة الرأي الثاني ما روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم : 

 معينة وما لم يحدده الشرع أو يعينه يصار في تعيينه الى العرف (( .
 

 اذن االمام باإلحياء : 
 هل يشترط في االحياء إذن االمام ) الحكومة ( أم ال ؟  -

 : اختلف الفقهاء في ذلك : الجواب 
 أن اذن االمام باألحياء شرط لتملك االرض فلو أحياها بدون اذن االمام لم يملكها .: على رأي أبو حنيفه 

 باذن االمام أو بغير اذنه .ليس شرط ، فالموات تصير ملكا لم يحييها سواء كان األحياء  :على رأي الشافعي
احتج االولون بان األحياء بدون اذن االمام قد يدعو الى الخصام والنزاع فال بد من األذن لدفع هذا الفساد ، كما احتجوا برواية  -

  : )) من أحيا ارضا ميتة فهي له (( .عن النبي صلى هللا عليه وسلم : ))
 واألصح والراجح رأي الشافعي.

 
 
 
 

 بعد تركها أو تعطيلها : حكم االرض -
يا شخص أرضا مواتا فتملكها ثم هجرها وعطلها حتى عادت مواتا فهل تزول عنه ملكيتها وتعود ماال مباحا أم تبقى ملكا له اذا أح

 ؟
 

وهذا اختلف الفقهاء في هذه المسالة وجملة القول فيها ان االرض ان كانت لمعين فهي تبقى على ملك صاحبها فال تملك  باألحياء  -
 قول الحنابلة والشافعي وأبي حنيفة ، وقال مالك بل تصير ماال مباحا فتملك باألحياء .

: )) من أحيا ارضا ميتة فهي له (( احتج األولون بأن االحياء ال يجري في االرض المملوكة ، واحتج االمام مالك بالحديث  -
مال مباح تملكها صاحبها باألحياء لينتفع بها وينتفع وهذه أرض ميتة حقيقة فيجري فيها األحياء وبأن أصل هذه االرض 

 األخرون بأحيائها فاذا عطلها عادت الى حالته االولى من االباحة كمن يأخذ ماء من نهر ثم يرده اليه فانه يعود مباحا .
ا فال تملك باألحياء انها ال تصير ماال مباح -1أما اذا كانت االرض لغير معين أي غير معروف ففي المذهب الحنبلي قوالن :  -

انها تعود ماال مباحا فتملك باألحياء تشبيها  لها بالموات  -2وهذا قول الشافعي أيضا وعلى هذا فأنها تكون لبيت المال ارثا . 
 التي لم يجر عليها ملك مالك وبأن هذه االرض ال حق الحد معين فيها وهذا قول االمام مالك وابي حنيفة .
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 قلة للملكيةثانيا : العقود النا

 
يجري باألموال المتقومة فال يكون باألموال من أسباب الملكية البيع والهبة والوصية باألعيان ونحو ذلك , هذا النوع  منها :

 مثال وال فيما ال يجوز االنتفاع به .المباحة 
 . المال المتقوم ما كان في حيازة اإلنسان وجاز االنتفاع به شرعاً مالحظه: 

 الميراثثالثا : 
 دخل فيها إلرادة االنسان . خالفة جبرية بحكم الشارع ال

 رابعا : الشفعة
 هي حق تملك العقار المبيع من مشتريه ولو جبرا عليه بالثمن الذي اشتراه مع المصاريف .  اصطالحا :

اه بالثمن الذي اشتراه به مضافا اليه لو باع انسان داره الى غير جاره ن فان للجار ان يتملك المبيع من مشتريه ولو بدون رض مثال :
 نفقات الشراء كأجور الداللة ورسوم التسجيل . 

 
والعقار المبيع : ,  المشفوع بهوالعقار الذي صار بسببه شفيع :  , بالشفيع وصاحبه :,  حق الشفعةيسمى هذا الحق :  -

 المشفوع فيه .
 
 
 
 

 مشروعية الشفعة ثبتت بالسنة : 
قضى رسول هللا  الحدود وصرفت الطرق  فال شفعة ، في صحيح مسلم : بالشفعة في كل مالم يقسم ، فاذا وقعتقضى رسول هللا 

يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء أخذ وان شاء ترك ، فاذا باع ولم يؤذن  بالشفعة في كل شركة لم تقسم : ربعة أو حائط ، ال
 فهو احق به " . 

جار الدار أحق  ، وفي حديث آخر :الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا " وفي حديث آخر : 
 الجار أحق بصقبه " . ...  بالدار " 

 تدل االحاديث على مشروعية الشفعة وانها حق مقرر لمن تحقق فيه سبب الشفعة كالشركة والجوار .  -
 
 تشريعها :الغرض من تشريعها أو حكمة  -

 دفع الضرر المتوقع عن الشفيع من المشتري الجديد . -1
 تهيئة الفرصة للشريك الن يصفو له الملك وينفرد به وينجو من ضيق الشركة بتملكه حصة شريكه . -2

 وقد يتعرض على تشريعها باعتراضين : -
صل في العقود التراضي انها خالف قاعدة الرضائية في العقود وهذه القاعدة قطعية نصت عليها الشريعة ، فاأل -1

 والشفعة تناقض هذا االصل الن الشفيع يأخذ المبيع جبرا على مشتريه .
 أن في الشفعة ضررا على المشتري بتفويت ما كان يرجوه من نفع بشرائه العقار المشفوع فيه . -2

دة دفع الضرر عن الغير ، قال الرد على االعتراض االول : بأن الشفعة اذا خالفت قاعدة التراضي في العقود فقد وافقت قاع -
 الرسول صلى هللا عليه وسلم : )) ال ضرر وال ضرار (( .

الرد على االعتراض الثاني : بأن دفع الضرر عن الشفيع اولى من تحصيل نفع مرجو للمشتري عمال بقاعدة دفع المفاسد اولى  -
 من جلب المنافع .

 
 س : في أي شيء تثبت الشفعة ؟ 

 : في العقار فقطرأي الجمهورعلى  تثبت الشفعة
 ) وهذا الراي الراجح ( في العقار والمنقول : الظاهريةوتثبت على رأي 

احتج الظاهرية ببعض االحاديث مثل الحديث الذي رواه ابن أبي ملكية ان الرسول صلى هللا عليه وسلم : )) قضى بالشفعة في  -
 كل شيء ... ((

 
 الشركة في ذات العقار. : على رأي الجمهور سبب استحقاق الشفعة؟

 :الشركة في العقار والمنقول على رأي الظاهرية                           
تثبت الشفعة عندهم إما بالشركة في ذات العقار المبيعة حصة شائعة منه , أو بالشركة في الحقوق االرتفاقية الخاصة  الحنفية :

) المالصق للعقار فيستحق الشفعة كل جار عقاره يالصق العقار المبيع ق للعقار المبيع , او بالجوار المالص ) البئر ( بالعقار المبيع
 . بأي نوع من أنواع المالصقة ( 
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 ( الشفعة بسبب الشركة في ذات العقار :  1) 
الخرين جميعا حق الشفعة في الحصة ا د الشركاء حصته الشائعة فللشركاءاذا كان العقار مشتركا بين اثنين فأكثر وباع اح        

 المبيعة . 
 كالبئر( الشركة في الحقوق االرتفاقية الخاصة بالعقار المبيع :  2) 

 ( الشفعة بسبب الجوار :  3)   
 .** ونعني بالجوار هنا المالصق للعقار المبيع        

 ** وعلى هذا فالشفعة عند الحنفية يستحقها :        . 
 .  العقار )اقوى مرتبة (الشريك في ذات  -1
 الشريك في حق ارتفاق للعقار المبيع ويسمى الشريك هنا بالخليط .  -2
 الجار المالصق .  -3

فالشريك في   -2الشريك في ذات العقار الشائع . فإن لم يوجد   -1:  أولى الناس بالشفعة بالقوة :بالقوةمراتب الشفعاء عند الحنفية 
 فالجار المالصق .  -3.   فإن لم يوجد   الخاصةالحقوق اإلرتفاقيه 

 تزاحم الشفعاء :
 ينقسم المشفوع فيه بين الشفعاء بنسب متساوية : على رأي األحناف

 . ينقسم المشفوع فيه بين الشفعاء بحسب الحصص : على رأي المالكية والشافعية والحنابلة
 : وإن فات شرط منها فال شفعة شروط الشفعة :

 .أن يكون كل من المشفوع فيه والمشفوع به عقاراً  -1
 أن يخرج المشفوع فيه من ملك صاحبه خروجاً باتاً وبعوض مالي . -2
 أما اذا خرج المشفوع فيه من ملك صاحبه بدون عوض ) هبة ( أو بعوض غير مالي فقد اختلف الفقهاء : -

 .اذا كان الخروج بال عوض أصال كما في الهبة بغير شرط العوض وكالوقف والوصية والميراث  - أ
صورة الهبة والوقف والوصية والميراث اتفقوا الجمهور أن الشفعة تسقط في صورة الميراث واختلفوا في صورة الهبة  -

 ر .والوقف والوصية , فأجاز فيه االمام مالك فيه الشفعة واسقط الشفعة الجمهو
صورة المهر ويعبر عنه : اذا كان المشفوع فيه خرج بعوض غير مالي كالمهر ذهب اآلحناف والحنابلة الى   - ب

 سقوط الشفعة في هذه الصورة وذهب االمام مالك والشافعي الى ثبوت الشفعة فيها .
 بقاء المشفوع به في ملك صاحبه حتى تتم الشفعة .)نصيبي( -3
 عدم رضا الشفيع بالبيع . -4

 مراحل الطلب :
 ( )اإلسراع بطلب المواثبة .1
 )اإلشهاد( . بطلب التقرير .2
 . بطلب الخصومة .3

 اما وقت إقامة هذه الدعوى  :  -
ألن في ترك االمر للشفيع دون  ) وهو الراجح (.  وجوب رفع الدعوى خالل شهر من وقت طلب التقرير  محمد بن الحسن ,و زفر :

 تقييدها بمدة إضرارا للمشتري بال مبرر . 
 ما يجب على الشفيع اداؤه : -

االجل في الثمن : على رأي األمام أحمد بن حنبل : يستفيد الشفيع من االجل ، وعلى راي أبي حنيفة ال يستفيد الشفيع  -1
 من االجل بل يدفع الثمن حاال .

الحط في الثمن والزيادة فيه : على راي االحناف يستفيد الشفيع من الحق وال تلزمه الزيادة ، وعلى راي احمد بن  -2
 حنبل يلتزم الشفيع بأصل الثمن المسمى بالعقد .

 تصرفات المشتري في المشفوع فيه :
 إما تصرفات قولية

  أو تصرفات فعلية       
المشتري في المشفوع فيه تصرفا يخرجه من ملكه كأن يبيعه أو يهبه أو يقفه فالجمهور من التصرفات القولية : اذا تصرف 

 الفقهاء على عدم سريان هذه التصرفات في حق الشفيع فتبطل .
ان تكون الزيادة متصلة بالعقار  التصرفات الفعلية التي يترتب عليها زيادة في قيمة العقار وهذه إما الفعليةالتصرفات  -2

نات في زادته هذه التحسي ، مثل ) صبغ الجدران ( ، وفي هذه الحالة على الشفيع ان يدفع للمشتري ما يمكن فصلها عنه وال
 لقلعها مثل ) الزرع (  ان تكون الزيادة متصلة بالعقار ولها أمدقيمة العقار وقت البيع . واما 

 ع من تاريخ تملكه الى أوان قلعه فالمشتري ملزم بدفع أجر المثل للشفي  ** الحنفية :           
 أجر عليه .  ال ** الحنابلة :           

 هي ثمانيةمسقطات الشفعة : 
 .  ه في الشفعة صراحة اسقاط الشفيع حق-1        
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 اسقاط حق الشفعة داللة . -2        
 بالتنازل عن حق الشفعة ألحد الشفعاء  -3 

 .  رضا الشفيع بالمشتري صراحة -4
 .  طلب الشفعة بإجراءاتعدم القيام  -5
 زوال ملك المشفوع به عن ملك الشفيع .  -6
 موت الشفيع قبل تملكه المشفوع فيه ولو بعد طلب الشفعة ) راي الحنفية ( .  -7
 طلب بعض المشفوع فيه .  -8

 
 

 نظرية العقد
 

  العقد والتصرف : 
 * العقد :    

 الشد والربط   لغة :  -
، والمقصود بالكالميين أو ما يقوم مقامهما يقوم مقامهما ينشأ عنه أثره الشرعي  أو ما كالميينالعقد ربط بين  الفقهاء :اصطالح  -

: االيجاب والقبول ولهذا عرف العقد بأنه : عبارة عن ارتباط االيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول االخر على وجه يثبت أثره 
 في المعقود علي .

  التصرف :
 ويرتب الشارع عليه نتائج حقوقية .  بإرادتهيصدر عن شخص  كل ما اصطالح الفقهاء : -
 وهو نوعان :  -

 تصرف قولي  -2تصرف فعلي           -1             
 هو كون االنسان مكلفا على وجه االلزام بفعل أو ترك تجاه اآلخر : الفقهي االصطالحااللتزام في 

 بتسليم المبيع الى المشتري ، والتزام المشتري بتأديته الثمن .لتزام البائع ا مثال :
 .جاب والقبول االي-1يوجد اال اذا وجد  : ان العقد ال اتفق الفقهاء على

 . العاقدان-2                                       
 المحل أي المعقود عليه . -3                                       

 اعتبار هذه االمور كلها أركان العقد اختلفوا في
 أركان العقد عندهم ثالثة .الجمهور : 

 . أركان العقد عندهم واحد هو اإليجاب والقبول : الحنفيه
 االيجاب والقبول : 

 صدر اوال عن احد العاقدين .  ما االيجاب : -
 صدر عن العاقد االخر .  ما القبول : -
 ولكن يشترط الرتباط االيجاب بالقبول جملة شروط منها :  -
 
 . (معتبرة في انشاء العقدمعبرا عن إرادة )باطنية وظاهريةان يكون كل منهما -1
, أما ا على معنى واحد بجميع جزئياته بأن يرد ) إذا اتحد موضوعهما (يتم توافق االيجاب مع القبول :  لإليجابموافقة القبول  -2

اذا لم يتوافق القبول وااليجاب كال أو جزء لم ينعقد العقد كما لو قال الشخص الخر : بعتك هذه السيارة بألف دينار فقال االخر قبلت 
 بستانك بهذا الثمن .

 كل عاقد ما صدر عن االخر من ايجاب أو قبول .يشترط ان يعلم ويفهم علم كل عاقد بما صدر من االخر :  -3
 

 العقدصيغة 
 تعريف صيغة العقد : 

 يتحقق به االيجاب والقبول  هي ما صيغة العقد :
 

 التعبير عن اإلرادة باللفظ , أو الصيغة اللفظية : 
 اللفظ هو : االداة الطبيعية للتعبير عن االرادة وينعقد به أي عقد بال استثناء .

 : لم يختلف الفقهاء في هذا األصل اال في عقد النكاح
 ال ينعقد عقد الزواج اال بلفظي : النكاح والزواج . :الشافعي عند 

: عندهم ال يقتصر انعقاد النكاح بهذين اللفظين فقط بل يجوز انعقاده بألفاظ اخرى على معنى الزواج الحتمالها هذا  عند األحناف 
 المعنى .
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 عقد النكاح ال يصح اال بمثله . -
 التعبير عن االرادة بغير اللفظ : 

 ( الكتابة :  1) 
 الكتابة هي الوسيلة الثانية للتعبير عن االرادة . -
 لكن اذا كان التعاقد في الزواج بين غائب وحاضر صح االيجاب بالكتابة على أن يكون القبول باللفظ فال يكفي فيه الكتابة وحدها . -
 ( : االشارة :  2) 
 سواء أكان خرسه أصليا بأن ولد هكذا أم كان طارئا  ووقع اليأس من كالمه .  األخرس المفهومة بإشارةينعقد العقد  -
 ( : االفعال  3)  -
قد اختلف الفقهاء في صالحية الفعل للتعبير عن االرادة وانعقاد العقد به فمنهم من منع ذلك كالشافعية ، ومنهم من توسع فيه بل  -

 المالكية هو الراي الراجح ( .وأجاز مطلقا كالحنابلة والمالكية ) راي الحنابلة و
 ( : السكوت :  4)  -
 .يمكن أن يستخلص من محض السكوت  ألن االيجاب ال فالسكوت يصلح للتعبير عن ارادة القابل ال الموجب -

 
 االرادة هي االساس في انشاء العقود .  -

 
 ** الحالة االولى : 

 اذا صدرت العبارة من غير قصد التلفظ بها ..) عبارة الصغير غير المميز . المجنون . النائم (  -
 .ينشأ بها العقد  عبرة بها وال ال الحكم : -
 عبارة السكران :  -

  : ) اذا كان سكره بطريق مباح ) اذا شرب المسكر جهال به , او اضطرارا , إكراه 
 تعتبر عبارته .  ال الحكم : ** 

  : اذا كان سكره بتناول المسكر عن علم به 
 .قيمة لها  تهمل وتعتبر لغوا ال الراجح اختلف الفقهاء في اعتبار عبارته :و الحكم : ** 

 ** الحالة الثانية : 
 اذا صدرت العبارة مع قصد التلفظ بها وفهم معناها ولكن من غير قصد النشاء العقود بها وانما لغرض التعليم والحفظ .  -
 تهمل هذه العبارة والينعقد بها أي تصرف الحكم : -
 :  ** الحالة الثامنة -
اذا صدرت العبارة بقصد انشاء العقد الذي تفيدة هذه العبارة ولكن بقصد تحقيق غرض غير مباح شرعا كما لو باع عنبه لمن يعصره  

العقد اذا ما توافرت أركان العقد وشروطه ، ومن الفقهاء خمرا ، فمن الفقهاء من غلب جانب االرادة الظاهرة أي العبارة وقال بانعقاد 
من غلب جانب االرادة الباطنة فأبطل العقد لبطالن هذه االرادة المتجهة الى تحقيق غرض غير مشروع ولم يعتد بالمظهر الخارجي 

 للعقد .
ارها الن المقاصد معتبرة في العقود والتصرفات حجة القائلين بتغليب االرادة الباطنة أن النيات في العقود ال يجوز اغفالها وال اهد -

 ، دل على هذا من السنة )) انما االعمال بالنيات وانما لكل امرى ما نوى .. ( .
 

 محل العقد
 وقع عليه التعاقد ويظهر فيه أثر العقد واحكامه .  هو ما -

 أربعةشروط محل العقد : 
محل العقد يجوز التعاقد عليه مثل السيارة , وال يجوز التعاقد على االم و أن يكون ( ان يكون قابال لحكم العقد الشرعي :  1) 

 النجاسات والميتة .
 عقود التبرعات اختلفوا فيه العلماء : على راي الجمهور ال يجوز , وعلى راي المالكية يجوز . -
 ( وجوده حين العقد :  2) 

 السيارة المسروقة .بان تكون السيارة موجودة غير مسروقة  وال يجوز بيع 
 ( : ان يكون معلوما :  3) 

 أو برؤية أو بالوصف واالفضل الرؤية . باإلشارة
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 العاقـــــــــــــد
 
 أو القبول . باإليجابهو الذي يباشر العقد ويصدر عنه  العاقد : -

 األهليــــــــــــــة
  

  الصالحية لغة : -
  أهلية وجوب ، أهلية اداء .تنقسم االهلية الى :  االصطالح الفقهي : -
 
 ) أساس هذي االهلية هي حياة االنسان ( ( : أهلية الوجوب :  1) 
وتجب عليه  ) الميراث ( هي صالحية االنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه , أي : صالحيته ألن تثبت له الحقوق -

 .  ) كالزكاة ( الواجبات
 . .. الذمة لغة : العهد  بناء على ثبوت الذمة له لإلنسانوتثبت أهلية الوجوب  -
 والذمة تثبت لكل انسان حي ، فما من مولود يولد اال وله ذمة وبالتالي تكون له أهلية وجوب .  -
 ان اساس الوجوب هي حياة االنسان  -
 ( : أهلية االداء :  2) 
عليه من حق الغير , وان تعتبر عبارته في انشاء  وان يطالب بما ) كالدين ( هي صالحية االنسان ألن يطالب بما له من حق -

 العقود وتترتب عليها آثارها الشرعية . 
 واساس هذه االهلية هو العقل والتمييز ال الحياة .  -
 معرفة معاني االلفاظ التي تنشأ بها العقود ، وآثار تلك العقود والغبن فيها من فاحش أو يسير  التمييز : -
 شيء من ذلك اال لمن بلغ السابعة من عمره ، أما قبل هذه السن فال اعتبار لعقله وال لتمييزه ب والعتداد -

 االهلية الكاملة واالهلية الناقصة : 
 وهذه االدوار هي :  -
 

 أهلية وجوب ناقصة وأهلية أداء معدومة) االول ( : دور الجنين : 
  كاملة وأهلية أداء معدومةأهلية وجوب ) الثاني ( دور االنفصال الى سن التمييز :

 جب عليه الزكاة وال تقام عليه الحدود وال تجب عليه العبادات ألنها تحتاج لنية والنية ال تصح منهوت يثبت له الميراث
 ) الثالث ( دور التمييز الى البلوغ : 

 أهلية وجوب كاملة وأهلية أداء ناقصة 
 () كقبوله الهبة والوصية  تصرفاته النافعة له نفعا محضايثبت له الميراث ويترتب على هذه االهلية صحة 

ويعرف بالعالمات الطبيعية ان وجدت واال ببلوغ تمام الخامسة  يبدأ هذا الدور ببلوغ الصغير السابعة . وينتهي هذا الدور بالبلوغ ,
 عشرة ) جمهور الفقهاء ( . 

 اليعد الصغير مميز قبل بلوغه السابعة   -
 ) الرابع ( البلوغ مع الرشد : 

 أهلية وجوب كاملة وأهلية أداء كاملة . -
 عوارض االهلية

 وتنقسم الى :  -
تثبت من قبل صاحب الشرع بدون اختيار من االنسان ولهذا نسبت الى السماء ، الن ماال اختيار  عوارض سماوية  : -1

 ( .  العته) الجنون ،  فيه ينسب للسماء . على معنى انه خارج عن قدرة االنسان لإلنسان
 فيها كسب واختيار وهي نوعان :  لإلنسان ما كانهي  عوارض مكتسبة  : -2

 يكون من نفس انسان ) الهزل ، السكر ( .  ** ما                                    
 يكون من غيره عليه ) االكراه (  ** ما                                    

 ( : العوارض السماوية :  1) 
 

 ) اوال ( : الجنون : 
 ) ثالثا ( : النوم واالغماء : 

 أهلية وجوب كاملة وأهلية اداء معدومة . -
 ) رابعا ( : المرض : 

 أهلية وجوب كاملة ، أهلية أداء كاملة . 
 ( : العوارض المكتسبة :  2) 

 اوال : السفه : 
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 تعريفه : 
 الخفة  لغة : -
 عبارة عن التصرف في المال على خالف مقتضى الشرع والعقل مع قيام العقل .  الفقهاء :اصطالح  -
 اعتبر السفه من العوارض المكتسبة ألن السفيه يعمل باختياره على خالف مقتضى العقل .  -
 وهو يؤثر في بعض االحكام  , ويظهر هذا االثر في :  -

  . عدم تسليم المال الى الصبي اذا بلغ سفيها 

  . الحجر على البالغ العاقل بسبب السفه 
 . الرشد عند الجمهور: العقل والبلوغ والرشد في التصرفات المالية 
 . العقل مع البلوغ :الرشد عند الظاهرية  

 ) اوال ( : في دفع المال لمن بلغ سفيها : 

 وانما يدفع اليه بعد  اليه مالهيدفع  ان الصبي اذا بلغ سفيها ال  على : ماعدا الظاهرية الفقهاء اتفق جمهور .
 البلوغ إذا أنس منه الرشد ، وايتاء المال يشترط البلوغ والرشد .

 تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل هللا لكم قياما " .  وال قوله تعالى : **  حجتهم :
 اليهم اموالهم " . ** قال تعالى : + وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا 

 هل يراد بالرشد حقيقته أو مظنته ؟ -
القول االول : المراد بالرشد حقيقته ، وهذا قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة والجعفرية وأبي يوسف ومحمد صاحبي 

ثبت ال يجوز دفع المال الى الصبي أبي حنيفة ، والحجة لهذا القول ان دفع المال بعد البلوغ معلق بإيناس الرشد فما لم يوجد وي
بمجرد بلوغه ، الن السفه في حكم المال بمنزلة الجنون والعته ، وهما يمنعان دفع المال الى من بلغ مجنونا أو معتوها ويستمر 

 المنع الى أن يزول عارض الجنون أو العته فكذلك السفه .
 ه قبل بلوغ سن الخامسة والعشرين ومظنته بعد بلوغ هذه السن .القول الثاني : قول أبي حنيفة وعنده المراد بالرشد حقيقت

 الحجر على السفيه : متى يتم ) ثانيا ( :  
ذهب بعض الفقهاء الى أن السفيه محجور بنفس السفه من غير حاجة الى حكم من المحكمة بالحجر عليه , وذهب البعض االخر 

من المحكمة والحجة لهذا القول ان الحجر مبناه مصلحة المحجور وهي مترددة بقرار من الفقهاء الى أن السفيه ال يحجر عليه اال 
بين اثبات الحجر عليه لحفظ ماله وبين ترك الحجر لئال يهدر قوله والترجيح انما يكون للقاضي في االمور المحتملة للوجهين 

كون هذا الغبن احتياال وال يثبت اال بقضاء وأيضا فان السفه ليس شيئا محسوسا وانما يستدل عليه بالغبن في التصرفات وقد ي
 القاضي وأيضا فان الحجر مختلف فيه بين الفقهاء فال يثبت اال بقضاء القاضي كالحجر بسبب الدين .

 
 ) ثانيا ( السكر : اهلية وجوب كاملة واهلية اداء معدومة .

 فرقوا بين السكر بطريق مباح والسكر بطريق محظور . -
 ه بعض الفقهاء .القول االول ذهب الي -
 القول الثاني ذهب اليه جمهور الفقهاء . -

 ادلة القول االول : من قال ال يقع ما يقوله :
 السكران ال يعلم ما يقول , قال تعالى )) يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون (( -أ

 أدلة القول الثاني : هو الذي يقع ما يقوله :
 عقله بتناول ما هو محرم عليه فال يستحق بمعصيته التخفيف . بإزالةالسكران بطريق محظور هو الذي تسبب 

 
 الوالية

 مصدر ولي ، يقال ولي الشيء اذا ملك أمره  لغة : -
 سلطة شرعية في النفس أو المال يترتب عليها نفاذ التصرف فيهما شرعا .  اصطالح الفقهاء : -

 
 انواع الوالية : 

 ( : الوالية الذاتية :  1) 
 تثبت للشخص الكامل االهلية : أي الشخص العاقل البالغ الرشيد .  -
 ( : الوالية المتعدية :  2)  
 تثبت للشخص على غيره بسبب أمر عارض جعله الشارع علة وسببا لثبوتها .  -
 وهي نوعان : أصلية , نيابية . -

، فهي تثبت لهما بسبب أمر عارض وهي التي تثبت بسبب االبوة ) كوالية االب والجد الصحيح (  الوالية االصلية :                  
 هو والدة المولى عليه أي الصغير .

 تثبت عن طريق النيابة باستمدادها من شخص آخر ) والية الوصي ، الوكيل ، االمام (  بية :الوالية النيا
 



 

 

14 

 

 الوكالة
 نيابيه(نوع من انواع الوالية )متعدية  -
 الحفظ ، التفويض ، االعتماد .  لغة : -
مملوك له معلوم  قابل للنيابة ، كما لو وكل انسان آخر في بيع داره  إقامة االنسان غيره مقام نفسه في تصرف اصطالح الفقهاء : -

 أو فرسه .
 

 ركن الوكالة : 
 . (الحنفيةااليجاب والقبول )على رأي  -
 قائل أنه ركن واحد أبو حنيفة . -
 

 تنعقد الوكالة  : 
 الوكالة تنعقد منجزة ومعلقة ومضافة الى المستقبل :  -

  لو قال : وكلتك ببيع داري ، فقال اآلخر : قبلت ........ انعقدت منجزة 

  . لو قال : وكلتك ببيع داري اذا سافرت ، فقبل اآلخر ..... انعقدت معلقة 

  ، فقبل اآلخر .... انعقدت مضافة الى المستقبل . لوقال : وكلتك بقبض راتبي ابتداء من الشهر القادم 
 :  شروط الوكالة

 ما يشترط في الموكل . -1
 ما يشترط في الوكيل . -2
 ما يشترط في الموكل فيه : -3

 أن يكون معلوما للوكيل .
 أن يكون من التصرفات الجائزة شرعا .

 أن يكون مما يقبل النيابة .
 انابة الوكيل غيره فيما وكل فيه :  -
للوكيل أن يوكل غيره فيما وكله الموكل اذا فوضى الرأي له في هذا التصرف كما لو قال فوضت اليك االمر أو اعمل يجوز  -

 برأيك كيف شئت .
 حكم العقد وحقوقه ولمن ترجع :  -

اتفق الفقهاء على ان حكم العقد يرجع الى الموكل الن الوكيل ينفذ ارادته والوالية االصلية هي للموكل وانما استفاد الوكيل 
واليته منه , فناسب ذلك كله رجوع حكم العقد الى الموكل سوا أضاف الوكيل العقد الى الموكل أما اضافه الى نفسه في عقود 

اختلفوا في كيفية ثبوت الحكم للموكل , فالحنفية ومن وافقهم : يذهبون الى أن الحكم يثبت أوال المعاوضات ) البيع ( ولكنهم 
للوكيل ثم ينتقل فورا الى الموكل بموجب عقد التوكيل , وعند فريق آخر من الفقهاء ومنهم الشافعية والحنابلة : يثبت الحكم 

 للموكل رأسا دون ثبوته للوكيل ثم انتقاله الى الموكل .
حقوق العقد : العقود التي يحتاج اضافتها الى الموكل حتى تقع عنه كالنكاح والخلع ترجع حقوقها الى الموكل ويكون الوكيل  -

 فيها سفيرا ومعبرا محضا عن الموكل .
 لي الفضو

 يخصه  وال يعنيه من يشتغل بما ال لغة : -
من يتصرف في شؤون الغير تصرفا ال والية له في إصداره ، كمن يبيع ملك غيره من غير إذنه وال والية له  اصطالح الفقهاء : -

 عليه . 
 

 حكم عقد الفضولي  : 
 اذا باشر الفضولي عقدا أو أي تصرف قولي  :  -

 : فان  –جله أي من صدر التصرف أل – باشره موقوفا على إجازة صاحب الشأن فيه انعقد ما الحنفية , المالكية
 أجازه نفذ وان لم يجزه بطل . 

 

 : فهو في حكم المعدوم فال تنفعه إجازة ألن اإلجازة تلحق العقد  ان تصرف الفضولي يقع باطال الشافعية , الحنابلة
 الموجود ال المعدوم . 

 
 شروط صحة االجازة : على رأي االحناف والمالكية : -

 ) االجازة تصدر من بالغ عاقل رشيد (أن تصدر االجازة ممن له الحق في اصدارها  -1
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أن تصدر االجازة حال حياة الفضولي وهذا اذا كان الفضولي يصير باإلجازة وكيال ال سفيرا وهو يكون وكيال في عقود  -2
 المعاوضات التي ترجع حقوقها اليه عندما يضيفها الى نفسه كالبيع واالجارة ) تحتاج حياة الفضولي( .

 على راي االحناف والمالكية .:  فسخ العقد قبل اإلجازة
 ؟؟؟اإلجازةمن الذي له حق الفسخ قبل 

 )الموكل(صاحب الشأن-1 
 الفضولي-2 
 )من تعاقد مع الفضولي ما دام صاحب الشأن لم يجز العقد بعد(العاقد اآلخر-3 

 عيوب العقد
 في غالب صورها الى الغلط والغبن والتغرير واالكراه .

 أوال: الغلط :
عيوب اإلرادة حالة تقوم بالنفس تحمل توهم غير الواقع والمراد بالغلط هنا هو ما كان متعلقاً بمحل العقد فإما أن يكون كعيب من 

 بــــــ :
 كأن يشتري ياقوتاً فإذا هو زجاج أو يشتري ثوب على انه صوف فإذا هو قطن . جنسه :
, أو يشتري قطنا  على أنها حلوب فإذا هي غير حلوب البقرةأو يشتري كأن يشتري ياقوتاً على أنه أحمر فإذا هو أصفر  وصفه :

 على انه مصري المنشأ فاذا هو ياباني .
 الغلط الباطني و الظاهري  : -

والغلط بنوعيه أي ما كان متعلقا بالجنس أو بالوصف قد يكون باطنيا وقد يكون ظاهريا فالغلط الباطني ما كان قائما في تصور 
ه أي ان يتوهم العاقد محل العقد على غير ماهيته أو على غير صفته وال يوجد في صيغة العقد ما يدل على العاقد واعتقاد

توهمه هذا كمن يشتري خاتم من النحاس معروضا أمامه يعتقده من الذهب وال يذكر في صيغة العقد ما يدل على اعتقاده أو 
 ر في صيغة العقد ما يدل على اعتقاده .يشتري بقرة يعتقد انها كثيرة الدر والحليب دون ان يذك

أما الغلط الظاهري فهو توهم يقوم في النفس ويرد في صيغة العقد ما يدل على ذلك كم يقول ألخر اشتريت منك هذا الماس بكذا 
 فيقول االخر قبلت ثم يظهر انه زجاج .

 موقوف . الغلط الظاهري : أن كان في الجنس فالعقد باطل , وان كان في الوصف فالعقد -
 الغلط الباطني : ال يؤثر في صحة العقد . -
 أثر الغلط في العقد : -

وال خالف بين الفقهاء في أن الغلط الباطني ال يؤثر في انعقاد العقد وصحته الن العبرة في العقود أو ما يقوم مقامها دون 
يجري في العقود القابلة للفسخ كالبيع ونحوه , اما النوايا المستترة الخفية التي ال يدل عليها بدليل , وحكم الغلط في الوصف 

ما ال يقبل الفسخ كالنكاح فالعقد الزم وال يجوز فيه الفسخ عند جمهور الفقهاء خالفا للحنابلة الذين أجروا هذا الحكم في جميع 
 لحالة فسخ العقد .رأة على انها بكر فظهرت ثيبا أو جاهلة كان له في هذه االعقود حتى في النكاح فاذا تزوج شخص ام

 
 

 ثانياً: الغبن والتغرير
 النقص الغبن لغة :
 أحد البدلين في عقود خاصة غير متكافئ مع اآلخر في العقد عند التعاقد  اصطالحاً :

 هل يكون البائع مغبون في حالة والمشتري مغبون في حالة ؟
 وهكذا .نعم , لو باع شخص ما قيمته مائه بخمسين فيكون البائع هو المغبون 

 ولو باع شخص ما قيمته مائه بمائتين يكون المشتري هو المغبون .      
 الخداع التغرير لغة :

) ويسمى استعمال الطرق االحتيالية لحمل الشخص على التعاقد ظناً منه أن بالعقد مصلحته مع أن الواقع خالف ذلك .  اصطالحاً :
  التغرير ببعض أنواعه بالتدليس (

 : اإلكراهثالثاً: 
 هو حمل الغير بغير حق على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل أي المكره على ايقاعه ويصير الغير خائفا به .

 أثر االكراه في عقود المكره وتصرفاته : -
 على رأي الجمهور : ال يقع الطالق .

ران قوله تعالى ) اال من أكره وقلبه مطمئن أن هللا تعالى اسقط عن المكره حكم الكفر اذا نطق بكلمة الكفر جاء في الق -أ
 باأليمان (

 حديث )) ال طالق في اغالق ((  , )) أن هللا وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (( - ب
 على رأي االحناف : يقع الطالق .

 القول الراجح هو قول الجمهور : الجعفرية والحنابلة والشافعية ) فال يقع ( . -
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 العقد: أقسام 
 باعتبار نوع آثاره -3باعتبار وقت اتصال حكمه بصيغته    -2باعتبار وصفه    -1
 العقد باعتبار وصفه 

 يوصف العقد بالحل والحرمه أو بالوجوب والندب والكراهة بناء على طلب الشارع له أو إباحته أو نهيه
  العقد الصحيح وغير الصحيح :

 ) مكتمل االركان والشروط ( .ا لترتب آثاره عليه ن سبباً صالحهو ما كا العقد الصحيح :
 باطل وفاسد . قسمين وعند الحنفيةهو الذي ال تتوافر به شروطه وأركانه  العقد غير صحيح : 

 المختل بركنه  الباطل عندهم :
  . ما كان مختالً والخلل راجع لوصف من أوصافه الالزمة له الفاسد عندهم :

 العقود المجزة ) البيع ( : -
العقد المنجز : هو ما تكفي صيغته النعقاده وترتبب آثبار عليبه فبي الحبال وهبذا فبي العقبود التبي ال يحتباج فبي تمامهبا البى قببض 

 المعقود علي كما في البيع ونحوه .
 العقود المضافة الى المستقبل :  -

 القادم .كما لو قال شخص ألخر آجرتك هذه الدار بعشرين دينارا في الشهر ابتدأ من الشهر 
 والعقود من ناحية قبولها االضافة وعدم قبولها تنقسم الى ما يأتي : -

 عقود بطبيعتها ال تنعقد اال مضافة المستقبل وهي الوصية وااليصاء . -1
 عقود ال تقبل االضافة كالبيع والصلح على مال والهبة والشركة . -2
البى مسبتقبل منهبا االجبارة والمزارعبة والعاريبة عقود تقبل االضافة فيصح ايقاعها منجزة كما يصح ايقاعهبا مضبافة  -3

 ونحو ذلك , ومنها الكفالة والحوالة و منها االسقاطات ) الطالق ( , ومنها االطالقات ) الوكيل في البيع ( .
 أقسام العقد باعتبار نوع آثاره :  -

 عقود التمليكات ) عقود البيع ( . -1
 ق ( .االسقاطات ) الطالق بمال خلع واذا بدون يسمى طال -2
 عقود التعويض واالطالق ) الوكالة ( . -3
 التقييدات ) عزل الوكيل ( . -4
 عقود التوثيقات أو التأمينات ) الكفالة ( . -5
 عقود الشركات ) شركة المضاربة ( . -6
 عقود الحفظ ) الوديعة ( . -7

 
 
 
 

 
 

 الخيارات
 أن يكون للمتعاقد الحق بإمضاء العقد أو فسخه  بالخياروعند الفقهاء يراد خيار وهو طلب خير األمرين أو األمور ,  مفردهاجمع 

 الحكمة من وجود الخيارات بالعقود الالزمة ؟؟؟ ما
 هي التأكد من رضا العاقدين بإنشاء العقد وإمضائه  -
 ألن الحاجه ورعاية مصلحة طرفي العقد تدعوان لهذه الخيارات  -

 –كخيبار الرؤيبة بحكبم الشبرع حتبى وإن لبم يشبترطها أحبد المتعاقبدين ثابتبة مبا ورد البنص الشبرعي بهبا فهبي  وهذه الخيارات منهبا
 العيب

 والتعيين –كخيار الشرط ومنها خيارات ال تثبت بدون اشتراطها بالعقد                
 

 : خيار الشرطأوال
والجعفريبة يجبوز أن يكبون  مدة خيار الشرط ثالثة أيام أو أقل وهذا عند فريق من الفقهاء كالشافعية وأبي حنيفة وعنبد الحنابلبة -

الخيار ألكثر من ثالثة أيام ما دامت المدة معلومة  , وعند المالكية يثببت هبذا الخيبار بالشبرط أو بمقتضبى العبرف ببدون اشبتراط 
 وفي البيع تختلف مدته باختالف نوع المبيع .

 العقود التي يجري فيها خيار الشرط : -
الالزمة القابلة للفسخ كبالبيع واالجبارة وال يجبوز فبي العقبود الالزمبة التبي ال تقببل الفسبخ يجوز اشتراط خيار الشرط في العقود 

 كالزواج والخلع .
 



 

 

17 

 

 خيار التعيين : ثانيا
 والهبة بشرط العوضفي عقود المعاوضات التي تفيد تمليك األعيان كالبيع  يرد هذا الخيار

 .أن يكون ألحد المتعاقدين حق تعيين أحد الشيئين أو الثالثة التي ذكرت بالعقد مع ثمن كل منها  معناه :
 هذا الخيار اجازوه االحناف . -
 شروط صحة خيار التعيين : -

 أن يكون الخيار بين شيئين أو ثالثة أشياء . -1
 أن تكون هذه االشياء متفاوتة فيما بينها . -2
 ي فيها خيار التعيين معينة .أن تكون أثمان االشياء التي يجر -3
 أن تكون مدة الخيار معلومة . -4

 ثالثاً: خيار الرؤية
هو حق يثبت ألحد العاقدين أن يفسخ العقد أو يمضيه عند رؤية محل العقد إن لم يكن قد رآه وقبت التعاقبد أو قبلبه بوقبت ال  تعريفه :

 يتغير فيه 
 معنى الرؤية وما تحقق به :

 إدراك محل العقد والعلم به والوقوف على حاله المراد بالرؤية :
ونحببوه ممببا , فالمسببك يعببرف بالشببم , والمببأكول بالببذوق والقمبباش بالبصببر واللمببس , والمزمببار  بببالحواس الخمببس :الرؤيببة تتحقببق

 .يستعمل للجيوش بالسمع 
 

 رابعاً: خيار العيب
 عيب يجده فيما تملكهو ما يكن للمتملك من حق في فسخ العقد أو إمضائه بسبب تعريفه :

 العيب الذي يثبت فيه الخيار : -
العيب في المعقود عليبه البذي يوجبب الخيبار هبو البذي يوجبب نقصبا فبي ثمنبه عنبد التجبار وأربباب الخببرة فيبه أو البذي تقتضبي 

والعمبى والعبرج  الخلقة السليمة أن يكون المعقود عليه خاليا منه أو الذي يفوت الغرض المقصود , وعلى هذا فالكسر في االناء
 في الحيوان والنقص في الكتاب كل هذا وأمثاله يعتبر عيبا في المعقود عليه يثبت به الخيار .

 سبب خيار العيب  : هو العيب . -
 سقوط خيار العيب : -

يسقط خيار العيب برضبا مبن يثببت لبه هبذا الخيبار , صبراحة كبان هبذا الرضبا أو داللبة فيصبير العقبد الزمبا وال يمكبن  -1
 يهما .اال بتراضفسخه 

 الرضا الصريح يتم بأي لفظ يدل عليه كقوله رضيت وأجزت والرضا داللة . -2
 كذا بإبراء المتملك ) المشتري ( للمملك ) البائع ( . -3

 وراثة خيار العيب : -
ف فبي هبذا خيار العيب يورث فاذا مات من له هذا الخيار قبل أن يختار فسخ العقد أو امضاءه قام وارثه مقامبه فبي ذلبك وال خبال

بين الفقهاء , اال أن الحنفية يقولون أن هذا الحق يثبت للوارث ابتداء  , وغيرهم يقولون يثببت للبوارث بحكبم الوراثبة ألنبه حبق 
 مالي وال يترتب على هذا الخالف نتيجة عملية .

 


